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Przeżyj megafinał! 
Zaszalej na megaafterparty! 

4 września 2004 wielki finał konkursu POP DJ! 

. O godzinie 16:00 odwiedź EMPIK MEGASTGRE JUNIOR przy 
ul. Marszałkowskiej 116/124 i zobacz, kto został Najlepszym DJ-ejem 
Hiphopowym i Najlepszym DJ-ejem CluBbingowym w Polsce! 
Po finale o godzinie 21:00 w klubie SKARPA przy ul. Kopernika 5/7/9 
wielkie uroczyste afterparty! Wystąpią gwiazdy: Daab i Gutek, Wojtas 
WYP3, Fu, Peja i Wiśniowy, PoziomX, DJ Sorbee, Automatik, grupa 
Fusion oraz DJ Feel-X! Załap się na. prezenty - koszulki POP DJ i smycze 
na komórki! 

w EMPIKACH i VIVA ty oraz w radiu ESKA! 

PATRONI MEDIALNI: 

[empik news] 

Petna kultura 







03 FALA 
Klimatyzator 

•?”. Zepchnięta do podświadomości ksyw, 

en, zamiast udać, że pa- 
_ „..tę™?.--^tycznie zagaduje 
zka dalej niż ja, mam więc zapewnioną rozrywkę na całą trasę do i 

na mnisza mnie smętna mina wyrwanej nagle z kontekstu?p/-~-‘ '■ * 
znajomy wyraźnie nie przypadtjej do gustu, ale on zdaje się-fego r 
wowo rzucam oczyma na boki; o czym by tu mówić, przecież jak_. 
zapadnie zabójcza cisza. Histerycznie staram się rechotać w reakcji na każdą przyto¬ 
czoną przez znajomego anegdotkę. „Kiedy wreszcie mój przystanek?” Czas ciągnie 

Czasem żałuję, że nie mam odwagi powiedzieć wprost, jak Jip, bohater Humań 
-alfie, gdy spotyka znajomego przy barze: „Cholera, jaka, szkoda, że się na mnie 
- -oszę, że mnie nłer*m“~A-ł-4 

giezaś wbić w garsonkę. Niedobrze mi na samą myśl, ale wśptifnnienie nieadekwat- 
■ nea&stroiu pewnego wydawcy hiphopowego, który jako jedynyypojawilsię w begach 

na ślubie znajomych właścicieli skejtszopu, otrzeźwia mnie jak kubeł zim¬ 

nej beżowo-złotym żakiecie, w niewygodnych pantoflach.łz kwiatkami \ 
bdijh stanę przed lustrem. „Ratunku! To nie ja!” Głupi strop mera mnie i«ołuuj 

■ stronyj jak ja zniosę ślubny klimat z podrygującymi wujkami i babciami. Teżyczenia, 
cmokanie, te oczepiny i obowiązkowe śpiewy „Hej, sokoły” w objęciach spoconego, 
.óre poluzowało już krawaty. „Chcę zostać w domu!" ^ O no, 

W kościele naburmuszona jak trzylatka pocieram obcasem po łydce. Cisną mnie 
stopy. Przed oczami pri 
mi, babciami mdzeństwem ciotecznym. Czasem odnoszę wrażenie, że z byle prze- 

saty wodzirej odchiząkuje i zaczyna: Mez, Liber, Ascetohok, 

•ino uderzasz do głowy, Aniele tak wiele 
-| machania rękoma i sztyw¬ 

no i Liber dla wszystkich faj- 

ner Paresłów?" - dobiega mnie; 

nie widział chyba głupszej miny. I zaczynam myśleć: Może robię sobie sztuczne pro- 

. 
^^widzieliśmy, oceniamy 



stoprocent 
I Prawdziwe ubrania od 1999 
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T/łecenzje 

Tony Hawk 
Pro Skater 4 
(Activision/CD Projekt) 

Tej serii gier komputerowych nie 

■ nikt go ,nie zauważył - a i tak wszyscy byli 
■ przygotowani. Wszyscy wiedzieli, że zaataku- 

. r_r. e^ie poruszał bezgłośnie, przemykał między cie- 
mami, rneri / -mszy. r.vr7;a i -j cocchocz/ o ci tylu ' kończył czyjś many ży- 

^•Wipt szybkim ruchem... Wiedzieliśmy, że wróci. Ktoś taki jak Garret nie 
^wytrzyma zbyt długo nic nie robiąc. I tak jak w pierwszej części, Thief, i w dru- 
1 nie0hł||2: Metal Age, pokazuje na co go stać, Cfiąc tyrfii razem i technika bar- 
.dzo mir przyszła z pomocą. Technika komputerowa oczywiście. To, co w po- 
fSs^przedniclyfczęściach rpogto razić (z dzisiejszej perspektywy, gdyż wtedy, gdy 

‘ -zagrywaliśmy się poprzednimi Thiefami, któż by zwracał uwagę na piksele, czy 
- pomyślał o świetle liczónyjn przez nasze komputery w czasie rzeczywistym), ja¬ 

kieś niedoróbki graficzne, dźwiękowe, postaci sztywno padające na ziemię, bądź 

o tym. Za jakość grafiki odpowiada ten sam silniczek, co w nowym Deus Eksie . 
(Unreal...?) i pokazuje, na co go stać. Bo tak naprawdę do gry takiej jak Thief 
potrzebna jest naprawdę znakomita oprawa graficzna, dopiero teraz możemyjopr^l 
czuć, jak falują światła, jak drgają cienie (jeśli ktoś jest nadal niezadowolony, 
to może w necie poszukać nieoficjalnego patcha podciągającego jakość tekstur 

Wybaczcie, że więcej tu zachwytów nad grafiką, niż samą fabułą (wiecie, 
Garret musi coś zrobić, przy okazji kogoś sprzątnąć itd., Itp.), nie w tym rzecz. 
Jak wieis grafra ziacay Ta gv. rae^-rno z e j..ż o oircnie :cho::::v ma 
sławna Daikatana - gra nawet ciekawa, lecz ta grafa...). Odnoszę wrażenie, że 
dopiero teraz Thief pokazał, kim jest naprawdę. 
- ■ Po prostu Thief jest tego typu grą, że albo ją ko- . 

I chasz, albo... odinstalo.v ■ 1 . 
■ Shadows jest klasycznym tpp (czyliżwiSok zza 
■ pleców bohatera), który wymaga od gracza nie- 
■ samowitej cierpliwości. Nie jest to produkt dla 
■ zbyt porywczych, którzy lubią sobie posiekać 
■ mieczem, czy powymachiwz-1 u m ^ 
■ cam Enclave, całkiem zacny tytuł), Choć oczywi¬ 

ście zbyt wic c gier typu Dead’y Słiadows rogioby wywołać pewne zmęczenie gra- '.I 
I czy, bo czasem jecnak trzeba trochę pomordować w strugach krwi. A czasem rak 

teraz coskracać się i cichutko włamać się do jakiejś komnaty.. 

4£ lanie overload 
7t newsy 

Slra 11 
"^^^^^Oentów gier zwiększone zaintereso¬ 
wanie shooterami. Raz wychodziły im gorzej 
(Snajper), raz lepiej (choćby Painkiller). I oto 
znów kolejna zapowiedź nałioryzoncie. Tymłra- 
@mHeavenX oficjalnie poinformowało, iż trwają 
iracp. nad -taktycznym fps-em zatytułowanym 

Alex' Carver: FUturebrighter. Pierwsze pogłoski, 
jakoby-coś takowego Mo planowane,-pojawiły się juz w zeszłym roku, jednakże az 
dotąd producenci nas w niepewności. Screeny z gry niepOkojąco jednak przy- - 
pominają inny polsfójps-- -Chrome firmyjjechiancł. Niby nic w tym dziwnego, skoro; 
w HeavenX pracuj ąyęx-,f ec h I an d o w cyTPy tkrii e7 czytp 3ł Q ó ry pomysł czerpać z Chro- 

■ *#me'a. Gra, mimoitózucznych zapowiedzi, nie okazała śię?anfwieIfcim sukcesem, 
a co gorsze, taka sj/ger też nie. była. 

—---czy będzie to stary (a raczej nowy, 
tTIhh gra też raczej nowa), dobry pecet, czy też może konsola do gier. 

Pamiętam, że pierwsza cześć Tony'ego Hawka nie została najlepiej przyjęta przez śro¬ 
dowisko skaterów, a to ze względu na matą liczbę trików i przesadzone, nie do końca real¬ 
ne miejscówki. Druga część była za to mistrzowska. Wrażenie robity bardzo dopracowane 
triki, plansze odwzorowywały prawdziwe spoty, dało się w tej grze jeździć i robić takie nu- 

i - , i 1 \ r ii_ i i 0-7 • : mii 1 |h - , i , ' - ■■ , 
ną grę zręcznościową: Trzeci „Tony Hawk Pro Skater" zmienił się nieco w stosunku do po¬ 
przednika - pojawiły się elementy niemalże flipperowe, w pewien sposób uatrakcyjniło to 
grę, jednakże... sama deska, jakby troszkę zeszła na dalszy plan. 

Natomiast czwartą odsłonę Tony'ego Hawka (w tej chwili jest już jej następca - „Tony 
Hawk underground" i - jak znam życie - pewnie niedługo pojawi się jej kontynuacja), na¬ 
leży zupełnie inaczej rozpatrywać. 

efekty również są na .dobrym poziomie, 
podobnie jak muza. Stowem, graspetnia 
wszelkie warunki, żeby być nieztą rozryw- 

77 :7:.: ra/aa a vie: ora; rj F oraza są mcin arzno o r. rio iery;h mirgziaacP 
gdz 5 - parrzaizr r ar. za proi.L -... d;:: z z aria z 7zateci w grze też jeżdżą 
zzc :j':j r.z.iniiz orerzazz.it ::z,cz ; ; i ie wyższą od niego. 

Alę mimo tego gram w nią od kilku dni i świetnie się przy tym bawię, po kolei zalicza- 

rrr. i 7 naraia ze; z z. z z p:z! ziza zb raaża orr/Te przeć kzztipuizirzrr n ezP pi 
oddala bez wanania. A na dodatek nad polską wersją ścieżki dźwiękowe rn.ri. CNE 
i WS 7, Wyoas! 

ftware wyłożyli tyle kasy nalgrę, że mogą liczyć co najwyżej na zwrot kosztów, nie 
zaś krociowe zyski. A wraz z wyciekiem gry do sieci i;chyba już setkami tysięcy po¬ 
brań szanse na sensowne pieniądze maleją,. Nie dziwne więc, że pojawiła się plot-7, 
ka, jakoby id Software poważnie się zastanawiał nad zostawieniem rynku pecetowe- .. 
go na rzecz konsol. Pytanie tylko, o jakiej konsoli myśli id? Praktycznie żadna 
next-genowa maszynka: PS2, X-pudto Gatesa, Gar" r'"u~ ~!" 

z: 5 cc' ziiz/yzp.p' - 7z r Z .1 z z z ; z .. 7"- zz zrcui. z: !zz7z: Dor;: z izs: 
jedną z najbargae) nlecTerpltwe wyczekiwanych gier. I najdłużej - od pierwszych za- t 
powiedzi minęło, już kilka latrbp;oczywiście już chyba nikt nie wierzy, że ta gra, któ¬ 
ra naprawdę jest oczekiwana od niepamiętnych czasów, kiedykolwiek się, ukaże,/- 
a mam na myśli Duke Nukem Forever - co?, jaki Duke?'- no właśnie, już nikt nie 
pamięta... al& wróćmy*dotDooma<.3. Otoz jest, ale oprócz raczej:dużych! wymagań 
sprzętowych (co zapewne przełożyło się i na poważne ograniczenia w trybie multi- 
player-zaledwie czterech graczy), jest jeszcze pewien;drobny;szkoput .Doo m 3 nie 
wystartuje na Windows 98. Ale nie na tym koniec, potibrfo twórcy Dooma - id ś 55S 

Drang nach westen 
Krótki sprawdzian z historii: kto rozpoczął drugą 

—.Wojnę światową?jjNjengsr: Pata;,$i,ę^l|emcV 
H:a Polacy.rZaczęto-się przecież ód tzw. prowoka- 
|« cji gliwickiej, to nic, że akurat,żołnierze, 
5 niemieccy‘ przebrani ^za-pTtlŚki&h^lUwtaśnie . 
P w odweBfe za atak Poląk^naaradiostącję WjGli- 
•' -:cach,"Niemcy uderzyły na nasz-krajjTakie oto 

kty można znaleźć w niemiecko- langjoję-: 
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ł... tó klimatycznie gdzieś między hip-hopem, techno a dancehallem, raz hipnotyzuje, raz 
- § porywa, raz irytuje - człowiek zaczyna być jak Johnny Mnemonic, któremu wrzucono 

w gjowę kilkaset megabajtów za dużo. Zawsze jest jednak znakomicie zrealizowane 
i zwiastuje ścisłą czołówkę producencką. Komercyjna Zbrodnia prezentuje się normal¬ 
niej, a zarazem dojrzalej i ciekawiej. Maciora ewoluował, ale me zawsze zdaje sobie spra¬ 
wę z tego, że grafomania abstrakcyjna wciąż pozostaje grafomanią. Breku jest konkretny, 
spójny, bywa zabawny, a przy tym miewa dobry przekaz. Obaj panowie mają silne style 
['wypracowane flow, czego o reszcie mc z Punkt Widzenia Kru nie da się niestety powie- 

f dzieć. Myślę, że przyjdą z czasem. Póki co, promo obu przedsięwzięć kopie tytki, pcha 
scenę w bardzo obiecujący i1 : r i ::::/: i :tco cos. u po¬ 
zostawi dziennikarzy muzycznych w komie. Niczym członkowie Wiley będą pytać siebie 
nawzajem „Jak to nazwiesz?!". Flint (CS) 

MARIO WINANS 
HURT NO MORĘ 
BAD BOY/UNIVERSAL 

Mario to kolejny R. Kelly-podóbny wyrób ze stajni 
Puffa. Porównanie to jest nie bez kozery, gdyż Mario produ¬ 
kował najbardziej znany album Kelly-ego w 1995 roku. Po¬ 
chodzący z muzykalnej rodziny Winans dwa Uł“ ""M*3 
wyłamał się z rodzinnych trady-:*-jjjjjH 

ófówy w nurcie r'n'b. „Story of my heart” 
Mario wraca odświeżony i z gwarantowani 

— każdy na świecie. Numery zawarte na „. 
K„.„cam „You Knew”, „Whafswrong with me” i najbardziej hipho- 

powy-';;Pretty girl bullshit” z wygrzebaną z mroków historii Foxy Brown. Niestety ja prefe¬ 
ruję alternatywny sfyl uprawiania r'n'b, choć w Stanach od lat nieprzerwanie najlepiej 
sprzedają się cukierkowe ballady z pięcioma ścieżkami wokalu na znanych samplach. 
Przystojny, muskularny i wrażliwy pianista Mario idealnie wpisuje się w ten schemat 
$c|oć cięte fragmenty Madonny czy Enyi (wykorzystane już zresztą przez Fugees) nas, 
Europejczyków mogąmierzić, założę się, że „Hurt no morę" w USA nie zalega naskle- 
^r.yycb po‘kW ooowarst'Aą -cin/u NapewnoPulf e<sperl *. rici’ ■ i ^ ■■ - i - 
go rynk i, wiedział, cc rob. Album Maria był pewniakiem. Do tego wykonanie i rea izacja 
fuli ńmfeska-fiioseneć/ki wpadają w ci o. gwiazdor smakowity, tyle. ze wicie nudą. I to 

: 
lycl według > ' i nei szia npy? tknoy objawią s ę jacvs i astępn The Nepluics. żeby 

: wp/ówadzić ukąś świeżą bryzę de amerykańskiego ffb? lympzasem ululana piosenka¬ 
mi W ransazapadam w letarg czekając na lepsze czasy Fala 

CAPONE 
DA STREETS MDfTAPE l/OLUME1 
PAIN TIME & GLORY/E BLOC 

BLUE RAINCOAT 

.......... . skorftpiikcwane.i fakte/e. w których łagodne ‘rag- ■* 
i, '' ;iim" U,-. •: r ue.iu::- 

f -idino. czlcwiek wczesn ej współpracujący n n z Nin/aną i Soundgarcen N c jest to 
u. 

PLANET ASIA 
THE GRAND OPENING 
AVATAR RECORDS/E BLOC DISTRIBUTION 

ną płytę „HowThe West Was One”, wydawało się, że świat 
I stdi przed nim otworem. Rok później PA walnął wjpjijwyż-'* 

szą półkę, będąc nominowanym do nagrody Grammy zafeaturing w kawatku r'n'b naj-*-' 
granym przez Mystic. Podpisał umowę z Interscope Records i wydawało się, że zna- . 
lezienie się w labelu skupiającym takich ludzi, jak Dre, Em czy 50 Cent będzie 
odskocznią do wielkiej kariery. Okazało się inaczej - Interscope wciąż odkładał pre¬ 
rii:-: ki: kkckki : :: '.Y/ur:::: !J:::: -kshk : :: : ak:' ayisks z irr. ej 
szą wytwórnią, Avatar Records. No i mamy przed sobą The Grand Openirfg. PłytęJrar- 
dzo dobrą, idealnie mieszającą w sobie charakterystyczny klimaWiiezależIiych 
produkcji Zachodniego Wybrzeża Stanów z rapem, który można puścić, by podbijafeżt 
publiczność o „szerokich gustach”. Takie kawałki, jak „16 Bąrs Of Death”, „Hypno- 
tize” czy mocno brzmiący „The Greatest” z Rasco to dowody na to, że PA to artysta 
o wielu twarzach, świetnie czujący się w konkretnej rapówej konwencjmale również 
w produkcjach lżejszych, z większą wczuwką. Znakomicie operuje gtosim, pozwala 
sobie na płynne zmiany flow, wokalne zabawy, jak choćby w lekko podjeżdżającym * 
pod klimaty ludzi z Likwit Crew „Paper Up”. Sporo tu znakomitej inwencji producen- , 
tów, a są wśród nich Evidence, J. Wells, Kutmasta Kurt czy Architect. Prawie godzi¬ 
na znakomitego rapu. kowal 

Świetny przykład na to, że duże hiphopowe nazwiska nić zapominają, jak się robito 
:: ul;:/! y Hh. Dwa w: r. //.'ii: wwwi:yw ze W:::.:.: ::: kwiwk: : zyreezą 

.., pasio1#%$kę fi^fteczyszczonego hip-hopu, blendów i realizacji po™'-**" MArn 
można zrobić tylko na nielegalnych wydawnictwach. Do tego tłumy gości, 
grywających w formule live, czasami dołożonych do materiału studyjnie, ale efekt jest 

i I w pytę. A najbardziej w pytę jest to, że jak się dobrze rozglądniecie po sklepach, to bĘ 
sr dziecie mogli te.perełki kupić u nas. 
* * Capone poszedł w stronę charakterystyczną dla niego. Sporo agresji, ulicznych thugw 

rymów plus prezentacja całej piejady mniej znanych koleżków z jego ekipy. Pojawia się 
^również bardziej znany znajomy - Wayne Wonder. Do tegor-kilka freestyli Capone'a i jego' 

uwagę zasługuje 'ki li 
mikstejpowej in1 cji jest produkcją Re 

Jak może brzmieć pokolenie faszerowane najpierw ' 
1 Kombi, potem Papa Dance, w końcu zaś początkami pol- 
■ skiego ulicznego rapu? Długo nie umiałam sobie tego 

WSm wyobrazić, ale ptyta zespołu Agenda bardzo mi w tym po- 
wZSEBm mogła. Ale po kolei... 

Grupę tworzy 5 osób, producent Pawei i czterech raperów: Hassa, Fokski, Saga oraz g 
będący również wokalistą i współproducentem beatów Staszy. MC' s wciąż brakuje wła¬ 
snego stylu, często słyszalne są pewne niedociągnięcia, a raczej przeciągnięcia. Na tle 
pozostałych zdecydowanie wybija się Sagi, który nie tylko posiada już „jakieś" flow (nie 
mówimy tylko o rytmicznym wyrzucaniu stów do bitu), ale stara się motać teksty w: cie¬ 
kawy sposób, nasycić je czymś niebanalnym, wykorzystać wyobraźnię („może szukam 
dzikich. plaż, których nie ma według Santor/ może życie to maraton/Bóg to może nego- . 

ja „IC Dead People". Funkdoc rapuje 

wokal z wyciętymi zwrotkami: znanych ra¬ 

i Jon't Want It Wiflis", freestylowa 
, li i usem potożona na be¬ 

acie „I Know What You Want” Busty i Ma- 

pói godziny dobrej jazdy. 
Obydwie rzeczy jak najbardziej 

do konsumpcji i wypada mieć nadzieję, 
że to nie ostatnie amerykańskie mikstejpy 

- na-naszymjynku. ta. 
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.:txt Flint (CS):. 





Twój debiut byt także debiutem wytwórni UMC. Jest jak w amerykańskim 
dramacie: stawa, sukces, pieniądze a z drugiej: nienawiść i zazdrość. 
Ciekawe czy kiedykolwiek przypuszczałeś, że osiągnie to taką skalą, 
; rajdzie ii? tsEś ^ ^ 

i większe wpływy, a co za tym idzie - większe budżety na produkcje płyt oraz teledy¬ 
ski. Nie lubię jednak generalizować i uważam że ludzie również powinni więcej po¬ 
słuchać płyt, które wydało UMC, a potem dopiero komentować - wkładanie do |ed|# 

. nego worka sukcesu „Jak zapomnieć” oraz przykładowo kawałka „Pies" czy „Jestem 
w grze” jest błędem, da > ■ n Iiphopolo, bo zupełnie nie 
czuję się adresatem tego określenia i ogólnie nie podoba mi się jegomachalne i nud¬ 
ne już nadużywanie. Czuję się silnie związany z UMC, bo to najlepsza wytwórnia^- 
w której pracują świetni ludzie, tam wydałem swój debiut i kolejną pjytę i wydam na¬ 
stępną, dlatego me podoba mi się, jak ktoś stawia znak równości i|p|zy hiphopoło 

Na nowej płycie stałeś się znacznie bardziej agresywny, w tekstach jest 

_„ _r. ioc była potrzebna- 
bym toja konieczne. Gdyby zaatakowało go więcej osób,; 

ko i agrywam rap p aw e 10 at i di, 
mystem muzycznym w ostatnich 2 latach otworzyła mi oczy - mc me dzieje się 
naprawdę - to rapteatr”. Ludzie nie patrzą na staż czy skilsy, tylko na to, czy masz 
hita ćzy nie - bez hita sprzedajesz w zwykłej wytwórni max 3 tysiące płyt, w UMC 
z 6 tysięcy i to wszystko, masz hita - sprzedajesz spokojnie 20 tysięoy?MMC po- 
wyżej 50 tysięcy. To jedyny wyznacznik sprzedaży, jeżeli mówimy o rozsądnych 
liczbach. Zobacz sobie jakąkolwiek imprezę, na której bawi się młodzież przy pol¬ 
skim rapie - w większości znają tylko refren i dwa fajne teksty ze zwrotki, jak kie- 
lyśHenzag 1 Sr~' ' <*»*«*«£* ki” najpcercie ludzi|bawili się do ęzasu, gd 

kstagetu.s ^ ^ dny obraz j teatr 
3, ja pierwsza” wydaje się być „tą ostatnią". 

m, tak więc będzie- 

ie. W Stanach rozdmuchano kolejną aterę R. 

yczajichętne w różnych kier 
rzałą kobietę. To, że ta afer 

ralna droga ewolucji? 
Zapewne jest to jakaś wypadkowa wielu czynników:-- na pewno jednak-ewu,^,, .... - - —;. 
nieważ „Rapnastyk” był płytą spokojną i nagranie.-drugiej takiej samej płyty leżało Damaja i wojownik podziemia, tylko o zwrócenie uwagi na 
poza zasięgiem mojego zainteresowania. Progres na mikrofonie jest dla mnie kluczo- chownego traktowania rapu, szczególnie przez młodszych słuchaczy Je 
wy i jeśli go brak, to znaczy, że czas go odłożyć, chyba że dojdzie się do kresu swo- dużo ciekawych rzeczy do zarapowama z t ' ' ' 1 
ich możl wośc . ale to już lależy do indywidualnej ocei y. Przez półtora roku po pre- wiedzą, bo są ślepo zapatrzeń w pTy‘' 
mierze pierwszej płyty taki progres się pojawił, stąd ewolucja, która mesie za sobą =_~‘ J'~ “ 
zmianę flow oraz dynamiki rymowania. Przedtem czas dużo się zmieniło w momiaży- Ł uem&m-w 
ciu, tak więc zmieniła się także tematyka płyty oraz sposób w jaki została nagrana. si się odstresować, niekończące się rozmowy o beatach, flow i tak dalej, 

nawet te od Donia brzmią ostrzej od tego, do czego ascetoholik zdążyi cie sobie z tym radę? 
nas przyzwyczaić. 
Przestały mnie inspirować spokojne bity, nagratermjuz na nich dużo zwrotek i chcia- pracy Jak grasz na 7 dni przez 4, to czasami trudno jeśhodnałezc równowagę i spo¬ 
łem czegoś świeżego, czegoś, co pozwoli mi się wykazać stąd zmianaróitow Jak koj ducha Dziewczyna niestl^musi często spędzać weekendy sama * nf'70'jfe,p 
wiesz było wielu producentów tej płyty i w każd$#ró§Jkcji, którą wziąłem na płytę kontakt telefoniczny, ale na szczęście niedługo zamieszkamyjaZem, t 
coś mnie urzekło, więc bity, które mam na płycie są wyznaczn kiem b tow k m 
s/ępodoWiwmzasie, kiedy nagrywałem „Wirusa” Me wiem co mi się będzie po- W Polsce nikt nie zr**' “ - - - 
do bać za 2 lata o ok n - 
wykazać i epie popłynąć, lepiej n się do nich pisze teksty albo może taki okres, że Kellyego do granic możifiłmśs;. ja o yyi] zćjiż®? 

Proste dziewczęta są zązw; — “~“u 1 
Ciekawostką jest beat od Ostrego. Nie miałeś dyskomfortu prosząc o be- z czternastki pozornie doj 

jesteś? ’ ’ Każdy ma swoje granice i 
Nie, no co ty, nie jestem Chrystusem, który nosi krzyż za cały hiphopowy świat, a tym 
bardziej za wydawnictwo. Kązdyw UMC wie, co robi i poco, tak więc to, żesobok płytsi 
mocniejszych pojawiają się produkcie bardziej lajtowe, me jest dla mnie problemem. 

bardziej, drugie mniej, ten na ptycie uczy, by nie ćpać, a wciąga koks na bibach, 
■ v :moa a i; ^ -a ;a a ■ a. to na v/nn:; >:o s-mję nil.: rzy race rocci- - .... . . 

II ■ ■ ż; lilii Ca t: cc I aCC ' , 1 I | i :CK CChC II I |ll|ii i 
c;e c cci żadnego problemu. ~5' J " 

sc wrażenie, ze jesiesuie w umi> uumj zzyui, uzywdM imwgi iinywiq4ujq aię uu numumGiuw 
Ciekawe czy relacie na linii Wielkopolska-Plock sa rów- - rozmawiała z nimi, nnsadzaia o małpia złośliwość, ale i często kompie- 

nie rodzinne, zwłaszcza że widać, iż Iłlezo i Jeden Osiem L za swoja dzia- mentuią, trudno im ie zmieniać, masz takie syndromy? (śmieck) 
talnością wyraźnie nie przepadają. (śmiech) No niestety, wydaje mi się, ze jestem względnie uzalężmonĘod kompu- 
UMC to sekta, pewnie (śmiech). Nie zrozumte tego nikt, kto me wyda tu piyty, tak tera, za duża część m 
więc nie ma co tłumaczyć. Kiedyś cate UMC było-bardzo zżyte, ale byto to kiedy by- piszę tekstów na kartk 
ty wydane w mm 2-3 płyty Teraz nie majuż takich okazji, niektórych sktadow z UMC informatykę i interesuj 
me widziałem na oczy, a z innymi rozmawiam tylko jak się spotkamfna koncertach ^'ońetpl płyt słucham - r . 

jj|fm różne miasta jfij.' Najczęściej widuję się z Mezem, bo gramy razem Koncerty, set dopiero jak zaczyna mulić Na szczęście me jest to moje jedyne hobby i ci 
z Ascetami, czasem z Hansem Każdy ma swój biznes i swoje rzeczy to zrobienia i me pochłania mi dużą część dnia, potrafię się spoKojnie odnaleźć w nie-wirtualnej 
ma czasu na piknik poza miastem. A sprawa Mezo - Jeden Osiem L jest jaka jest 
i mój-komentarz nic nowego tu nie wniesie, jest to jeden z dowodów, że UMC wyda¬ 
je różne zespoły i trudno pogodzić wszystkie gusta. 

dziwką? To fair? 
, wystarczy mieć na przykład teledysk y TV 
golnie takie postawienie sprawy to stereotyp, 

Jak trafnie zauważyłeś byiy to ataki na Me j to przez takich przeciwników, że 
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moje spostrzeżenia były ubrane w jak najprostsze, zrozumiale stówa, tak aby ktoś, kto 
faktycznie zaczyna przygodę z rapem, mógł coś z tego zrozumieć. Jeżeli pojawiają się 
i.| 'l <i i iih i <;! i i [i rn i u -li'l ,ii . M .1.1 ' 

rachunek. Prawdę mówiąc to sam wiele rzeczy opisuję na wyczucie, co oczywiście nie 

pominam również o tym, że celem tych stwierdzeń jest ukierunkowanie ludzi zdolnych 
do jak najszybszych postępów. Prawda jest taka, że nie wszyscy mogą zostać raperami, 
ale najbardziej zatwardziali i mający predyspozycje powinni dać sobie radę - właśnie 
tym wszystkim życzę powodzenia! 

Tak jak ostatnio obiecałem, dokończę temat łapania oddechów. Z pewnego źródła 
zaczerpnąłem taką oto wzmiankę: prawidłowy wdech powinien być szybki, bezgłośny 
i w miarę pełny. Napełnianie płuc zbyt dużą ilością powietrza jest niekorzystne, gdyż 
usztywnia klatkę piersiową, co w efekcie powoduje zbyt wczesny wydech i słyszalne pro¬ 
blemy z wydobyciem z siebie prawidłowego głosu. Od siebie mogę jeszcze dodać, że 
oddech wypadałoby łapać w miarę równomiernie ustami jak i nosem, choćby dlatego, 
że mózg powinniśmy dotleniać przez cały czas, a tak naprawdę chodzi o to, by nie od- 

Prawidłowe łapanie oddechów to bardzo istotna zdolność. Oczywiście podczas 
rymowania nie można koncentrować się jedynie na tym, ponieważ łatwo wtedy zanie- 

śnie zaczynasz nagrywać swój wokal albo już od jakiegoś czasu śledzisz swoje po¬ 
czynania poprzez komputerowe wykresy, to zwróć szczególną uwagę na to, jak 
wygląda poziom twojej głośności rymowania. 

Wręcz nakłaniam wszystkich zachęconych do nagrywek, aby w fazie początkowej 

nu i komputera bez pomocy kompresora. Nauka w warunkach polowych procentuje 
na przyszłość. Jeżeli okiełznasz swoje nagrania na sprzęcie niższej klasy i zacznie uda¬ 
wać ci się wycisnąć z tego jak najwięcej, to z czasem, kiedy przestawisz się na sprzęt pro¬ 
fesjonalny, będzie ci o wiele łatwiej w swoich nagraniach osiągnąć progres. Przypomi¬ 
nam, że kompresor podczas nagrywania służy do podtrzymywania twojego wokalu 
na w miarę równym poziomie głośności (ale także pozwala na nagranie bez przesterowa- 
nia głośniejszych słów na przykład podczas podbijania głównej ścieżki wokalnej), jednak 
można go również zastosować po samym nagraniu, co jednak nie zniweluje już zbyt du¬ 
żych różnic. Zmierzam do tego, że im równiej będziesz naWłjat sam bez pomocy udosko- 

Ten aspekt decyduje o tym, czy naprawdę radzisz sobie z interpretacją tekstu. U począt¬ 
kujących często zdarza się tak, że złe rozłożenie oddechów powoduje spadek barwy oraz 
głośności wokalu w trakcie nagrywania, a im bliżej końca tym gorzej. Tak być nie może! 

satysfakcja z tego, że dany tekst nagrany został w jednym kawałku. Występują różnego ro¬ 
dzaju uproszczenia związane z nagrywaniem pierwszego głównego śladu na raty. Wręcz 
odradzam początkującym zbytnie kombinowanie w tym kierunku. Skoro faktycznie masz 
długą tekstówę, a masz problem z oddechami to opuszczaj najbardziej wyodrębnione, od¬ 
dzielone od innych słowa po to, by podczas nagrania w tych właśnie miejscach brać do¬ 
datkowe oddechy. W następnej fazie tylko uzupełniasz braki ze śladu pierwszego, no 

i , ; tf b ^ J mh i n i uhm u u i .o u j ul un 
nagrywkami do upadłego. Mam na myśli to, że niekiedy warto wracać do danego tekstu 

następnym razem jest mi coraz łatwiej dlatego, że coraz bardziej się oswajam z danym 

a wszystko po to, by żaden fragment nie był kłopotliwy do zarymowania. Jeżeli wciąż bę¬ 
dziesz stuchał samego siebie i starał wyłapywać, a zarazem eliminować własne błędy, 
to będziesz miał większe szanse na udoskonalenie swoich zwrotek. Wiadomo, że najle¬ 
piej nagrywa się kawałek, który zna się już na pamięć, nie musisz się wtedy koncentro¬ 
wać na kartce tylko na tym, jak wygląda twoja współpraca z mikrofonem. Dlatego w na¬ 
stępnej części opiszę wam w punktach podstawowe zagadnienia związane z samym 
mikrofonem, jego przeznaczeniem oraz sztuką posługiwania się tym urządzeniem. Do¬ 
datkowo zostaną umieszczone rysunki, wykresy opisujące ich właściwości. 

Jeżeli zdecydowałeś się na to, że chcesz sam lub z kimś realizować swoje nagra¬ 
nia, powinieneś pamiętać o jego podstawowych zasadach. Najważniejsze jest to, by 
nagrywać wokale bez przesterów. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą jak poznać sy¬ 
gnał przesterowany przypomnę, że wystarczy przyjrzeć się na komputerze wykresowi 
własnego nagrania i stwierdzić czy wierzchołki wykresu nie są sprasowane, ścięte, 
a po drugie po prostu uważnie posłuchać. Na zbliżeniu fragmentarycznym widać do¬ 
kładnie, że jeżeli sygnał jest przesterowany, wierzchołki są ścięte. Jeżeli od niedawna 
nagrywasz w domowych warunkach, to zwróć na to szczególną uwagę. Najlepiej na¬ 
grywać tak, aby sygnał byt w bezpiecznej odległości od szczytowej głośności wykre¬ 
su bądź do niej dochodził. Dzięki temu twoje nagranie ma lepsze predyspozycje dó te¬ 
go, by móc z tym wokalem w późniejszej fazie zrobić coś pożytecznego - mam 
na myśl; ;a?ę ti ksu, czyli looskonaiaoią jego brzmienia, oraz nakładana na niegc po¬ 
szczególnych efektów typu pogłos. delay i:p. 

Wracając jeszcze raz co wspominanych miejsc ocecciiowych przypomniałem sc- 

przez ciebie obrare powinny być ściś e związane z adaptacją tekstową. Mam na myś i 
•akzwarą (jak jato nazywani) „niewidzialną i lerpunkcję" oraz oddzielenie poszc/egól- 

■ uyr oow \m;| I Ir 
‘Pamiętaj o tyn żr J. dacz styszy a r ie widzi *#ó teks* ro cny a ze oocczas su c la 
i a lizynie go w ręku Każdy, ktc cicćz i o» cods:awów!^Msiai.(imdze czfcgćżnie,wy 
recytować po.-u i ce ,-.ktś wiersz a oa ii "niczyi 11 zwracała na uwag? na tc 

' • i v ;r," -mm 
rować poszczególnymi myślami W rapie Który sam próbuję tworzyć myślę, że chodzi 
coktaihe o to sarno jms pr/y-adowo zmieniasz emaf w kawaku ' pr/es* ikujesz 
z jedne -.iwierdzcn.: u. dmgm. powinieneś to zaznaczyć przerwą ora; akcentem, tak 
żeby było słychać, że w tym wtaśnie miejscu na końcu zdania jest kropka lub np. prze¬ 
cinek. Automatycznie w tym właśnie miejscu, masz miejsce na oddech. Podobnipp% 
wa ma się do poszczególnych stwierdzeń, myśli ściśle ze sobą związanych To one po- 

: winny byc płynnie połączone oddając swój charakter i sens, a każde następne, nawet te 
wynikające z nich.mogą być od pozostałych oddzielone wtaśnie oddechem. 

Gdy piszesz lub przepisujesz tekst: korzystaj ze znaków interpunkcyjnych (kropki, 
przecinki, znaki zapytania i wykrzykniki) - pozwoli to na dużo łatwiejsze zorientowanie 
się w miejscach na oddechy i intonowanie słów. Jak ktoś nie wie o co chodzi, nreeh się 
przyjrzy wierszom - bardzo łatwo jest je zarapowae nawet z kartki wtaśnie przez wyko¬ 
rzystanie tych właściwości języka polskiego. 

^jjlpomyśl o tym? 
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hop hop 
Bi _ S 

' i iai ' 'i li .i 

miętacie Transmisję?), dancehallowe Cinq G. Duże Pe wraz z IGS'em i Spoksem wydal nie¬ 
dawno „Sinus" - z często poetyckimi, misternie poskładanymi, latami dopracowywanymi 

szansę porymować bardzo prosto i bardzo spontanicznie, czuć absolutną wolność, zawrzeć 
wszystko to, co w hip-hopie natychmiast określono by jako Obciach, pozwolić sobie na nie¬ 
codzienny image. Prawdziwe szaleństwo abstrakcyjnych- skojarzeń prezentuje Mista Pita, 
drugi nawijacz w zespole kojarzony do tej pory z Easy Band Ali Stars. Jego ragga sięga cza¬ 
sów myszy króla Popiela, nie stroni ód aluzji politycznych, jest nieskrępowane, nieprzewi¬ 
dywalne, twórcze. Całość jest barwna i kontrowersyjna, a kiedy dochodzi do współpracy z... 
nie zgadniecie... barwną i kontrowersyjną Masalą i w to wszystko wplątuje się hinduska bank 
ghra człowiek nie wie, co powiedzieć. My mówimy „brawo”, bo to czas totalnych fuzji ga- 

mer Jam hip-hop i reggae I i ' \ u i i ■: i - ■: - h 
czoność. Towarzyszący przedsięwzięciu mecz piłki nożnej między reprezentantami reggae 

wat Włoch, a jedynie część z atmosfery niesmaku i skandalu roztaczającej się wokół orga¬ 
nizatora nieumiejącego ogarnąć imprezy i odpowiednio zachować się po niej. Mniejsza o in¬ 
cydenty - droga obu gatunków (i wszystkich podgatunków w nie wchodzących) zaczyna się 
zbiegać w miarę rozszerzania świadomości muzycznej artystów. Oby publika nadążyła. 





TEWU „Podbij T” Nie myślcie, że sje 
Tak... klip zdecydowanie wakacyjny. Nie był nakręcony w ciepłych nadmorskich . 

krajach, ale jest basen, piękne dziewczyny i przyjemny klimat. Skoro mowa o basenie 

jakiś produkt plejsment;), brak pomysłów na klipy, a może taki stajl - każdy klip bę- intro spaliło cały 
dzie na basenie i już. stiwal planó\ * 

wychodzą, a artyści leżą nieprzytomni po balecie. Jednak treść nie jest ważna. Naj- ' '' "' "A 
ważniejsze są dziewczyny i ich ciała odziane w kostiumy kąpielowe, a jest tego na¬ 
prawdę dużo. Piękne usta, dekolty, tyłeczki, aż się chce wejść w telewizor... (dla tych, 

stronę kineskopu - przyp. RedAnt). 
Czerwona Mrówka poleca ten klip, bo jest na co popatrzeć i można się wakacyjnie 

odprężyć. A i jeszcze jedno, nie są to te same dziewczyny, które można zobaczyć w więk¬ 
szości klipów ostatnio zrobionych. Producenci teledysków - zmieniajcie modelki! 

>pecjąl"ie czepia", bc cJo jest lakicn*k ipów. t$łł$*-1i 

jrzmy, co s ę dzieje daie.: ja< juz-przebrniemy 
b isk tgtf/k ór^mcimycanicm powinny oyc oddzielo¬ 

ne kilka ramek vv\drtiQimśplah e. Co się srało’ L " asy 
/reszcie różni. Po kilku, przyznaję, rytmicznych miksach 

go widziało, to na pewno wart jest opisania. Kiedy po raz pierwszy usłyszał 
numer, a było to trochę czasu przed wydaniem płyty Kodex II, miałem doktac 
ki sam film, jak został nam przedstawiony. Realizatorzy pokazali nam his’ * 
dzając nas w kinowe fotele (oczywiście w roli Nas wystąpili producencL 
konawcy oraz parę osób, których jeszcze nie znam) zapraszając na pra* 
został zrealizowany dwoma technikami, pierwsza to bardzo dobrze/* 
miksowa animacja, czasami bardzo schematyczna, ale jednak z 
szczególiki (np. loga na ubraniach). Dodatkowym bardzo ważnyn 
■■"nej części jesUjodani^óżnorodnego podziału obrazu, —* 

v. nienie nadawcy 
)- na widownię. Wi..„_-a„.„,___ 

jest świetny klip, :bo wiele w nim niekonsekwencji, ale z pewnością bohater jest 

PCP „Obywatel MC" 

świstio -a foctię śieśfór- nyslMrąkamorą8mm! Kłośmór*pwnićy surąmrjf rodziców, Jaięki •emri jy■ ■ 
ie. może (jcyoy nie byłoby skal świetny, rzadko spotykany wa or ob/azka. Dcsra do tego stocznia, tmchę ifirłż “ 

>go klimatu, i mamy*. p rceom / RRI -u. Niesle/y na pcmvs e kamerze się skor.czy'3... oówidać 
j sali zostaje :»?.<; w edukacji f linowej. Kornp3tny|bra< zrożiucowć"ia planów. Przez cały telecysk 
... montują sę-a w zasadzie •'ie mcels.ą - s/erokic piany. Na cały k p je|jmWsiećem 

ublis<icr. ujęć! Tak być 'ie może. Są w tym obrazie faj e ujęcia i oomysty a o gir ą 

’ -Ib ' l| ’ In!' ii' i .'i1 
. aktorstwa, a nawet czytajcie o wiMb^nociażmonirzytCiS <!ipy jak.e rcoią.’inn ie.ewizje muzyczne 

ić pewien element, zwłaszcza lRr||j|J|a'y czas pokazjją świetne klipy. Nic bó.cic się oglądać!! 

dyskach zatem również, bohater jest narzędziem. Tal 
nie wszystkim bohaterom się podoba, ale jest zwykłym narzędziem, a co wię 
go należy traktować na etapie scenariusza. To jest postać, od której zależy wszyst-^ 

SĘ&Mby co^tó piszcie ha redant@óp:pl "■ 









Jima Jarmuscha łatwo poznać. „Ma potargane, białe włosy, 
jak Zeus na kwasie” - określił charakterystyczną fryzurę reżysera 
jakiś bystry obserwator. Jednak - co najważniejsze - równie roz¬ 
poznawalny jest filmowy styl niezależnego twórcy, konsekwentnie 

,.ient, opisujący trasę koncertową zespołu Neila Younga „Year of 
the Horse”. Reżyser debiutował w 1980 roku filmem „Nieustające 
wakacje” (Permanent Vacation), skromnym, niskobudżetowym 

wiły się istotne w twórczości reżysera elementy: motywy podróży, 

mitologizacja Ameryki. Wizja Stanów Zjednoczonych w filmach 
Jarmuscha daleka jest od tego, co zazwyczaj proponują nam hol¬ 
lywoodzkie produkcje. To kraj ludzi szarych, znużonych życiem. 
Brudne ulice Nowego Jorku czy przeraźliwie nudne pustkowia Cle- 
veland różnią się znacznie od widoków i wyobrażeń, do których 
przyzwyczaiło nas „mainstreamowe”, komercyjne kino. To tematy, 
które we wszystkich późniejszych filmach Jarmuscha pojawiają 
się niemal obsesyjnie. 

Następne było „Inaczej mz w raju” (Stranger Than Paradise, 
1983), składające się z trzech epizodów, których akcja toczy się 
w Nowym Jorku, Cleveland i na Florydzie i wreszcie film, który 
trudno może nazwać przebojem, ale należy na pewno do najpopu¬ 
larniejszych dokonań reżysera. „Poza prawem" (Down by Law, 
1986), bo o nim mowa, opowiada bardzo zabawną historię uciecz¬ 
ki z więzienia trzech drobnych przestępców. Plan ucieczki, opra¬ 
cowany przez włoskiego imigranta Boba, udaje się, ale to dopiero 
mmu,mIm( kmiMMMY. mmmmmm u i Mmim ..mmmmu'a ny :^■.ve:ov/y 
„Mystery Train" (1989), mający strukturę układanki (chętnie po- 

złożyć całość. I choć poszczególne epizody są klarowne, to widz 
musi odkryć elementy łączące poszczególne historie. 

W 1991 roku Jarmusch nakręcił kolejny film nowelowy, 
świetną „Noc na Ziemi” (Night on Earth). Tu już epizody nie łą¬ 
czą się ze sobą, choć mają wspólną cechę: każdy rozgrywa się 
w taksówce, w czasie jednej nocy, w różnych miastach świata 
(Nowym Jorku, Los Angeles, Paryżu, Rzymie i Helsinkach). Tu 
znów powracają - i to ze zdwojoną silą - ulubione motywy Jar¬ 
muscha: podróż, samotność, niemożność porozumienia, ulot¬ 
ność tego, co przeżywamy. Pojawia się, też nie po raz pierwszy 

sane w charakter postaci”, napisał jeden z krytyków i trudno mu 
odmówić racji. „Przysłuchując się konwersacji prowadzonej 
przez dwoje ludzi, dowiaduję się o nich więcej, kiedy milczą. (...) 
Dlatego najbardziej wymowne sceny moich filmów rozgrywają się 

1 ir 1 
W swoim kolejnym dziele Jarmusch zmienił radykalnie sce¬ 

nerię. Wcześniejsze filmy rozgrywały się w różnych miejscach, ale 
pot pm i° 5 lr TiupcM e D ad i Idi r rj r 7 

na Dzikim Zachodzie. Jego bohaterem jest William Blake, przemie¬ 
rzający pustkowia Ameryki w towarzystwie Indianina o imieniu Nikt 

im, i to nie tylko wśród miłośników kina niezależnego, jak są¬ 
dzę. 0 jego twórczości parę stów więcej możecie przeczytać wy- 

(biorącego Blake'a za zmarłego poetę o tym właśnie nazwi- I 
sku). Blake odbywa fizyczną i duchową podróż, mistyczną I 
przemianę dzięki której stanie się „poetą, któremu broń za- f 
stąpi język, a wiersze będzie pisał krwią”. „Truposz” jest zde ' 

i choć reżyser, jak sądzę, nie chciał specjalnie walczyć z w 

wizja Ameryki jest zupełnie inna niż ta, którą znamy choćby ■ 
z filmów z Johnem Wayne'em. Zachód Jarmuscha to miejsce I 
' i" nonnre. jif-t - „ _ MnM inl^i'1 ■, m', i i m j-jj 
morderców, zboczeńców i kanibali. Tym bardziej wyraziste, że B 
skonfrontowane z subtelną postacią Williama Blake‘a. 

No i wreszcie „Ghost Dog: Droga Samuraja" (Ghost Dog: I 
The Way of the Samurai, 1999), opowieść o czarnoskórym za- I 
wodowym zabójcy, który żyje według honorowego kodeksu ja- I 
pońskich wojowników. To chyba najciekawsza postać w filmo- I 

, lh ( i i li ii | i 'mi i I i i i i . I 
Ostatni sprawiedliwy w dziwnym, pozbawionym zasad świecie. I 

Ostatnimi dokonaniami Jarmuscha są wspomniane wy- i 
Mj ..Kmm i papMMiy" mu MKięcorycr mmmmmi arzcch no- i 

-itl , 1 il ' ;.h _i u , i 11 i i I i : f 
jeden z epizodów nowelowego filmu „Dziesięć minut później: I 
dąbka'. W ty mi mumiut mmmmicIu zna mm siu m lioiuirrwym j 
towarzystwie. Swoje kawałki skręcili tu m.in, Werner Herzog, i 
Wim Wenders, Spike Lee i dobry przyjaciel Jarmuscha, Fi" 1 

reżyser unikał wielkoformatowych gwiazd (z dwoma wyjątkami, I 
w „Nocy na Ziemi” wystąpiła Winona Ryder, a główną rolę lj 
w „Truposzu” zagrał Johnny Depp). Wielką kreację w „Ghost Do- ■ 

I Ul 1 In MU u IM III ' II I i 1 r lin l MMMMM- jj 

kończenie warto wspomnieć o ważnej roli, jaką w filmach Jarmu- I 
scha odgrywa oprawa dźwiękowa. Do każdego angażuje kogoś, I 

t ' 1 i , 'I 1 r,I : ul i p li.. m m- u i ,Mu , 
wktad w tworzenie integralnego filmowego dzieła. Muzykę dla Jar- I 

1 i I .. 'l UMMC L"Z: U _ i I WsiiS. i i 
że Neil Young, zaś znakomitą ścieżkę dźwiękową do „Ghost Doga” I 
skompilował (i dograł własne kawałki) członek Wu-Tang Klan, RZA T 

MM,JM i MMMM _ r I pub I Ml ' 'r 
Tak oto w dużym, telgraficznym niemal skrócie, przedstawia- L 

ją się dotychczasowe dokonania Jima Jarmuscha, z pewnością P 
jednego z najbardziej twórczych i oryginalnych reżyserów współ- m 
czesnego amerykańskiego kina. Warto wnikliwie zapoznać się r 
z jego filmami, tym bardziej, że właśnie ukazują się na DVD. Ale 
o tym przeczytacie w ramce poniżej... 

żej, więc tu dodam tylko, że wydanie filmów na DVD zostało sta¬ 
rannie przygotowane, zarówno opracowanie graficzne, jak: ™ 1 
wartość dodatków byty z Jarmuschem konsultowane. No, 
liczą się przede wszystkim filmy: „Inaczej niż w raju”, zabawne I 
„Poza prawem” z Tomem Waitsem i Roberto Benignim i wresz- I 
cie znakomita „Noc na ziemi” z Winoną Ryder w jednej z ról, to I 
niewątpliwie jedne z najciekawszych i najważniejszych dokonań 
niezależnego kina w Stanach w ciągu ostamego ćwierćwiecza. 
Warto obejrzeć, warto mieć, a w drodze już druga część pakie¬ 
tu, która będzie zawierać „Nieustające wakacje”, „Mystery Tra¬ 
in” i „Ghost Doga”. Polecam, (jd) 
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o komputerowych grach słów kilka... 

wyczynowym", takie jest niestety prn 

a wiadomości politycznych, nit 

izwiskiem, to już przegięcie. Jego postać jest lansowana aż do przesady, 
.'■ a hot dogów wie, kim jest Hawk i kto „ wykręcii dziewięćset- 

.dziewięćsetka" - trik legenda i za—.' 

Jko zwykłej gry komputerowej, 
em tragiczną rzeczą jest to, że często jest to jedyne źródio in¬ 

formacji dla młodych ludzi o tymże sporcie. Co prawda jest to jakiś progres, bo do tej 
pory szarzy ludzie o skateboardingu dowiadywali się z reklam pasty do zębów, gdzie ani¬ 
mowany skater rapował i tańczył breaka robiąc przy tym salta. Dlatego można powie¬ 
dzieć, że seria „Tony Hawk" zrobiła trochę dobrego w budowaniu wizerunku skateboar¬ 
dingu, jednak mimo wszystko wypaczyła ona nieco pogląd na tę sprawę. 

Nip. namipfam ilu M mz sh/watem pytanie, czy umiem zrobić („na żywo" a nie 
kie. Dla przeciętnego gracza są to przecież nor- 
:zęsto wykonuje w czasie grania. Dlaczego więc 

na ulicy? Chcąc zwiększyć atrakcyjność gry dla niebędących 
wjM nieco ją odrealnić, dlatego możemy skakać po budyn- 

dzie, którzy pierwszy raz 
■ "~ony jej obraz. 

utai Kombar. 

malne ewolucje deskorolkowe, któ 

rzyli jeszcze Giorgio Zattoni i Si 

1rzedaż gry rosła. Dlatego sk. „ 
5, grą komputerową i„dziewięćsetką". 

Przypomnijcie sobie jednak, jak wyglądz 
Atrybutem skatera ' ‘ ' .' 

(niezły progres-zaczęło się od brudnych punków, później przygłupi skejcik, a teraz atle- 
ia 1 przyszłości',, dalej nie jesi m czego nyśm/ sobie m/, skaterzy, życzyli, ale jest leniej. 
Strategia firm skateboardmgowych jest taka, że chcą przyciągnąć jak największą rzeszę 
zainteresowanych tematem, dla nich nie liczy się jakie będzie to zainteresowanie-jed¬ 
nodniowe czy wieczne, liczy się sprzedana deska. 

Najważniejsze jest jednak, aby polityka ta była prowadzona bez 

iw, producenci sprzętu robią wszystko, co mogą. Najlepszym przykładem mylnego 
is i temu podobne. Idea tych zawodów 

jarzą jakiś trik, a to już naprawdę dużo, mogliby znać tylko nie . , 
kiem do tylu i wszechobecne „yo, ziom". Mimo wszystko wolę mniejsze zło prowadzące 
do ogólnego dobra, jakim jest skateboarding w kameralnym gronie na ulubionym stre- 

(feenzje^ 









nae 
Tsywicą' 

Od kilku lat, ilekroć słyszę hasto „Kanada”, od razu na myśl przychodzą 
ni dwa imiona - Terrance i Phillip - dwóch super komików z pełnometrażo¬ 

wi wej wersji „South Parku”. Charakterystyczną cechą ich (podobnie jak reszty 

p ty głowy. Nie wiem skąd wziąt się ten pomysł, ale przyznam, że rozbawił mnie 
ten patent do tez. 

5 Dopiero drugim skojarzeniem z Kanadą jest tamtejszy skateboarding. Czy 
SI to znaczy, że jest on słaby i nie wygrywa w starciu z kreskówkami? Oczywiście, 

tamtejsi deskorolkowcy mają podobne poczucie humoru jak Terrance i Phil- 
j lip, wiem natomiast, że w niczym nie ustępują oni Amerykanom. 
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psuto to naszych humorów. Pod koniec dnia, a byt to piątek (czyli dzień oficjalnych treningów) 
■'a spot przybyi. -drak ...,vię w osc;!j:K ' S::a--dann: Bryana Hermana, którzy poka¬ 
zali, jak jeździ się na murkach na światowym poziomie. 

Sobota jak zwykle była dniem kwalifikacji. Byt to czas, kiedy zdecydowaliśmy się ruszyć 
do skateparku, żeby zorientować się co, gdzie i jak. Plan byt taki, że po godzinie mieliśmy wró¬ 
cić na Stalina, bo po poprzednim dniu nie sądziłem, że dużo prosów przyjechało na praskie za¬ 
wody. Rzeczywistość jednak przeszła moje największe oczekiwania. Śmiato mogę powiedzieć, 
że takiej ekipy, jak w tym roku, nie było nigdy. Tylko raz wcześniej przyjechała cała śmietanka 
ówczesnych riderów z Kostonem, McCrankiem i Getzem na czele. W sierpniu tego roku było 

Od razu dostrzegłem szalejącego Appleyarda. Tej osoby nie można było nie zauważyć, każ- 
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BY OUR TEAM TO ENSURE OUALITY ANO DURABILITY. 
FALLEN REPRESENTS THE DETERMINATION AND PERSEVERANCE 
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